
เทคโนโลยีที่ 1 การเชื่อมโยงการบริหารโครงสร้างน้ํา 

แผนผังเทคโนโลยี  -1-  การเชื่อมโยงการบริหารโครงสร้างน้ํา 

เทคโนโลยีย่อย คําอธิบาย 
ความต้องการ 

เพื่อการพัฒนา/ต่อยอด 
สิ่งจําเป็นต่อ 

การนําเทคโนโลยีไปใช้ 
สถานะ/ 

การเข้าถึง 

1.1 การออกแบบระบบ
เชื่อมโยง 
(Reservoir chainage 
design) 

การออกแบบวิธีเชื่อมโยงและวิธีบริหารเครือข่าย
โครงสร้างน้ําร่วมกันเป็นชุดตามสถานการณ์น้ํา 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขี้นจากการบริหาร
โครงสร้างน้ําแบบแยก 

• ข้อมูลลักษณะภมูิประเทศอย่าง
ละเอียด (LIDRA) 

• การกําหนดสถานการณ์น้ําตามการ
คาดการณ์สภาพอากาศและอุทก
วิทยาระยะยาว 

• การเชื่อมโยงภายในลุ่มน้ํา 
• การเชื่อมโยงข้ามลุ่มน้ํา 
• การประเมินความเสีย่ง 
• การออกแบบอ่างพวง, คลองขวาง 

• การเจรจาเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของ
ผู้ใช้น้ําทั้งภายในลุ่มน้ําและข้ามลุ่มน้ํา 

• การมีส่วนร่วมของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
• ต้นทุนต่อหน่วยของน้ํา ทั้งต้นทุนคงที่

และค่าใช้จ่ายที่แปรตามการผลิต 
• เทคโนโลยีในการก่อสร้าง (โครงสร้าง

ขนาดใหญ่ และเล็ก) 

กําลังพัฒนา / 
จํากัด 

1.2 เกณฑ์ควบคุมการ
ระบายน้ําจากเขื่อน 
(dynamic rule curve) 

เกณฑ์เพื่อควบคุมการบริหารการระบายน้ํา ตาม
สถานการณ์น้ําไหลลงอ่างที่เปลี่ยนไปอันเป็นผลมา
จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

• ข้อมูลน้ําไหลลงเขื่อนใน
สถานการณ์ต่างๆ  

• ข้อมูล real time สถานการณ์น้ํา
ในเขื่อนและอัตราการไหลท้าย
เขื่อน 

• การออกแบบอ่างพวง, คลองขวาง 

• การประเมินผลไดผ้ลเสียและความเสี่ยง
ของการระบายน้ําในแตล่ะระดับ 

• เงื่อนไขที่เป็นที่ยอมรับของผูม้ีส่วนได้เสีย 
• ความรู้และประสบการณ์ของผู้

ปฏิบัติการ 

ไม่มี / 
จํากัด 



แผนผังเทคโนโลยี  -1-  การเชื่อมโยงการบริหารโครงสร้างน้ํา 

เทคโนโลยีย่อย คําอธิบาย 
ความต้องการ 

เพื่อการพัฒนา/ต่อยอด 
สิ่งจําเป็นต่อ 

การนําเทคโนโลยีไปใช้ 
สถานะ/ 

การเข้าถึง 

1.3 ระบบควบคุม/ปรับการ
บริหารให้เหมาะสมตาม
สถานการณ์น้ํา 
(Optimization)  

ระบบปรับการบรหิารเครือข่ายโครงสร้างน้ําให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสดุเตม็ศักยภาพ และสามารถ
ปรับเปลีย่นวิธีบริหารได้ตามสถานการณ์เฉพาะ
หน้า ตามสถานการณ์น้ําท่วมน้ําแล้ง 

• การกําหนดสถานการณ์น้ํา 
• การควบคุมและสั่งการอัตโนมัติ

ตามเป้าหมาย 

• เป้าหมายในการควบคุม เช่น ลดความ
เสี่ยงภัยน้ําท่วม น้ําแล้ง 

• ความรู้และประสบการณ์ของผู้
ปฏิบัติการ 

กําลังพัฒนา / 
จํากัด 

1.4 ระบบติดตามและ
บํารุงรักษา 

ระบบตดิตามเพื่อวางแผนบํารุงรักษาโครงสร้างน้ํา
และระบบเชื่อมต่อ เนื่องจากโครงสร้างน้ํา
จําเป็นต้องได้รับการบํารุงรักษาเป็นประจําอย่าง
ต่อเนื่อง 

• ระบบฐานข้อมลู 
• ระบบตดิตามและแสดงผลสถานะ

ของอุปกรณ์ 
• การจัดลําดับเพื่อบํารุงรักษา 

• ต้นทุนต่อหน่วยของน้ํา ทั้งต้นทุนคงที่
และค่าใช้จ่ายที่แปรตามการผลิต 

พัฒนาพร้อมใช้ /
จํากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปัญหาและอุปสรรค -การเชื่อมโยงการบริหารโครงสร้างน้ํา 

เทคโนโลยีย่อย ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1.1 การออกแบบระบบ
เชื่อมโยง 
(Reservoir chainage 
design) 

การเงิน:  
• ขาดการดูแลและบํารุงรักษาโครงสร้างเดิม  
ศักยภาพ: 
• ขาดความรู้ในการออกแบบโครงสร้างน้ําที่รองรับการ

ทํางานหลากหลายรูปแบบ และวิธีเชื่อมโยง  
• ขาดข้อมูลภมูิประเทศที่ละเอียดพอ (DEM, LU) 
• ขาดการวิเคราะห์สถานการณ์น้ํากรณีตา่งๆ และข้อมูล

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงภมูิอากาศ 

การเงิน:  
• ให้ความสําคัญกับการบํารุงรักษาและดําเนินการ และใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศภูมศิาสตร์ในการวางแผนลงทุนเพิ่มเติม  
ศักยภาพ: 
• รับการถ่ายทอดความรู้ในการออกแบบโครงสร้างน้ําที่รองรับการ

ทํางานหลากหลายรูปแบบ และวิธีเชื่อมโยง  
• สร้างเครือข่ายงานวิจัยจากสถาบันการศึกษา 
• จัดทําชุดข้อมูลภูมิประเทศที่ละเอียด  
• วิเคราะห์สถานการณ์น้ํากรณตี่างๆ และข้อมลูผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

กษ 
ทส  
กฟผ 
สงป 
มท  
วท 
ศธ 

1.2 เกณฑ์ควบคุมการระบาย
น้ําจากเขื่อน 
(dynamic rule curve)  

การเงิน:  
• ไม่มี  
ศักยภาพ:  
• ขาดองค์ความรู้ งานวิจัย และบุคลากร  การบริหาร

เป็นไปตามสถานการณ์เฉพาะหน้า และขาดการ
วิเคราะห์ข้อมูลและรูปแบบสถานการณ์น้ําล่วงหน้า  

• การบริหารเขื่อนหลักเป็นชุดอย่างเป็นระบบ 

การเงิน:  
• ไม่มี  
ศักยภาพ:  
• สร้างองค์ความรู้ งานวิจัย และบุคลากร วิเคราะห์ข้อมลูและ

รูปแบบสถานการณ์น้ําล่วงหน้า  

กษ 
กฟผ 



ปัญหาและอุปสรรค -การเชื่อมโยงการบริหารโครงสร้างน้ํา 

เทคโนโลยีย่อย ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1.3 ระบบควบคุม/ปรับการ
บริหารให้เหมาะสมตาม
สถานการณ์น้ํา 
(Optimization)  

การเงิน:  
• ค่าใช้จ่ายสูงในการพัฒนาระบบและอุปกรณ์ควบคุม  

ศักยภาพ: 
• ขาดความรูใ้นการพัฒนาระบบควบคุมสั่งการจราจร

น้ําแบบอัตโนมตัิ  
• ขาดระบบสํารองน้ําสําหรับเกษตรและอุตสาหกรรม

เพื่อสร้างความมั่นคง 

การเงิน:  
• ควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบควบคุม  
ศักยภาพ: 
• รับการถ่ายทอดความรู้และระบบควบคุมสั่งการจราจรน้ําแบบ

อัตโนมัต ิ
• ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร ์จัดทําผังการจราจรน้ํา พร้อม

เชื่อมต่อข้อมูลจากสถานีวัดน้ํา 
• สร้างแหล่งสํารองน้ําและระบบจัดการ 

กษ 
ทส 
ทก (ICT)  
กฟผ 

1.4 ระบบติดตามและ
บํารุงรักษา  

การเงิน:  
• ขาดงบประมาณเพื่อซ่อมบํารุงโครงสร้างน้ําขนาด

ใหญ่ และโครงสร้างน้ําของชุมชน 
ศักยภาพ:  
• ขาดความรู้และเทคโนโลยีในการดแูลรักษา

โครงสร้างน้ําขนาดเล็กระดับชุมชน  
• ขาดระบบเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพ ทําให้ข้อมูลไม่

ครบถ้วน 

การเงิน:  
• จัดสรรประมาณเพื่อซ่อมบํารุงโครงสร้างน้ําขนาดใหญ่ และ

ขนาดเล็กของชุมชน 
ศักยภาพ:  
• พัฒนาและใช้เทคโนโลยีระบบเปิดที่สามารถซ่อมบํารุงได้ง่าย 
• ให้ความรู้และสร้างจิตสํานึกในการดูแลรักษาโครงสรา้งน้ํา 
• กําหนดปฏิทินการบํารุงรักษาโครงสร้าง 

กษ  
กฟผ  
มท 

 

 

 

 



เทคโนโลยีที่ 2 การคาดการณ์สภาพอากาศระยะยาว 

แผนผังเทคโนโลยี – 2 -  การคาดการณ์สภาพอากาศระยะยาว 

เทคโนโลยีย่อย คําอธิบาย 
ความต้องการ 

เพื่อการพัฒนา/ต่อยอด 
สิ่งจําเป็นต่อ 

การนําเทคโนโลยีไปใช้ 
สถานะ/ 

การเข้าถึง 

2.1 การสํารวจระยะไกลจาก
ดาวเทียมและสถานีตรวจวัด 

ข้อมูลจากสถานีและการสาํรวจระยะไกล เพื่อ
เป็นค่าเริม่ต้น และใช้ปรับเทียบ-สอบเทียบ
แบบจําลอง 

- ความครอบคลมุ (เชิงพื้นที่และเวลา) 
คุณภาพ ความเสถียร และตัวตรวจจับ/
ตรวจวัด 
-เทคโนโลยีที่ปรับให้เหมาะสมกับสภาพ
ปัจจุบัน 

-การเข้าถึงข้อมูล ทั้งของในประเทศ
และต่างประเทศ 
-ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่มี
ข้อมูล/เก็บข้อมูล 
-ความเข้าใจการนําไปใช้งาน  

พัฒนาพร้อมใช้ /จํากัด 

2.2 ระบบปรับ/เตมิเตม็ข้อมูล 
(Data assimilation) 

วิธีผสมผสานข้อมูลจากการตรวจวัดและจาก
แบบจําลอง ปรับ/เติมข้อมูลที่ขาดหาย เพื่อ
สังเคราะห์ชุดข้อมูลสภาวะของระบบที่ดีที่สุด 

 -ความเข้าใจในข้อเด่น/จํากัดของข้อมูล
จากแต่ละแหล่งและจากแบบจําลอง 

 -ความรู้และบุคลากรด้าน 
atmospheric science/physics 
สมุทรศาสตร์ และคณติศาสตร ์

กําลังพัฒนา / 
จํากัด 

2.3 แบบจําลองสภาพอากาศ
ระดับโลก 
(AOGCM)  

แบบจําลองการไหลเวียนสภาพอากาศระดับโลก 
ที่วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่าง ชั้น
บรรยากาศ-ทะเล  

-ผลคาดการณ์แบบอองซามเบิ้ล 
(ensembles) 
-ความเข้าใจปัจจัยที่มผีลต่อภมูิอากาศ
ระดับภายในฤดูกาล ฤดูกาล และระดับปี 

-ความรู้และบุคลากรด้าน 
atmospheric science/physics 
สมุทรศาสตร์ และคณติศาสตร ์

กําลังพัฒนา / 
จํากัด 



แผนผังเทคโนโลยี – 2 -  การคาดการณ์สภาพอากาศระยะยาว 

เทคโนโลยีย่อย คําอธิบาย 
ความต้องการ 

เพื่อการพัฒนา/ต่อยอด 
สิ่งจําเป็นต่อ 

การนําเทคโนโลยีไปใช้ 
สถานะ/ 

การเข้าถึง 

2.4 แบบจําลองเพิ่มความ
ละเอียดของ 
ผลลัพธ์ (Downscaling)  

เทคนิคการแปลงผลลัพธ์จากแบบจําลองสภาพ
อากาศระดับโลก สู่ระดับภมูิภาคหรือประเทศ 

-ความเข้าใจภูมิอากาศท้องถิ่น 
-ความเข้าใจการนําผลคาดการณไ์ปใช้งาน 
(เช่น กะช่วงเวลาเก็บเกี่ยว วางแผนปฏิทิน
เพาะปลูก) 

 -ความรู้และบุคลากรด้าน 
atmospheric science/physics 
สมุทรศาสตร์ และคณติศาสตร ์
-ความสามารถในการตคีวามผล
คาดการณ์และสื่อสารถึงผูร้ับประโยชน์
กลุ่มต่างๆ 

กําลังพัฒนา / 
จํากัด 

2.5 คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง 
และระบบเครือข่าย 

เทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ประมวลผล การ
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรส์มรรถนะสูง และ
เทคโนโลยีการสื่อสาร 

Cluster & Grid Computing 
Optimization (hardware 
configuration, parallel computing), 
Hardware sizing 

-ราคาย่อมเยา พัฒนาพร้อมใช้ /จํากัด 

 

 

 

 

 

ปัญหาและอุปสรรค -การคาดการณ์สภาพอากาศระยะยาว 



เทคโนโลยีย่อย ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.1 การสํารวจระยะไกลจาก
ดาวเทียมและสถานีตรวจวัด 

การเงิน:  
• ข้อมูลภาพดาวเทียมมคี่าใช้จ่ายสูง  
ศักยภาพ: 
• ขาดความรู้ในการประมวลผลภาพจากดาวเทียมแบบอัตโนมตัิ 

และความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีปริมาณมาก 
• ขาดความตระหนักถึงความสําคัญของข้อมูล  
• ขาดความรู้ในการพัฒนาหัวตรวจวัดปริมาณน้ํา หรือความเค็ม

พึ่งพาการนําเข้า และไม่มคีวามชํานาญในการปรับเทียบ
อุปกรณ์  

การเงิน:  
• มีการยกเว้นค่าใช้จ่ายเรื่องข้อมูลให้กับประเทศผู้รับ 
ศักยภาพ: 
• สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการสํารวจและแลกเปลี่ยนข้อมูล

ในระดับภมูิภาค และความรู้การประมวลผลภาพจากดาวเทียม 
โดยเฉพาะระบบประมวลอัตโนมัต ิ

• สร้างองค์ความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีปรมิาณมาก 
• การวางแผนระบบการบํารุงรักษา 
• สร้างจิตสํานึกถึงความสําคัญของข้อมูล  
• พัฒนาเทคโนโลยีในการพัฒนาหัวตรวจวัดปริมาณน้ํา หรือ

ความเค็มเพื่อลดการพึ่งพา 

• กษ 
• ทก 
• ทส 
• วท  
• ศธ 

2.2 ระบบปรับ/เตมิเตม็ข้อมูล 
(Data assimilation) 

การเงิน:  
• ไม่มี  
ศักยภาพ: 
• ขาดความรู้ งานวิจัย และบุคลากรด้าน atmospheric 

science/physics สมุทรศาสตร์ และคณิตศาสตร ์
• ขาดเครือข่ายงานวิจยัจากสาขาวิชาอื่น เช่น วิศวกรรมไฟฟ้า  

การเงิน:  
-  
ศักยภาพ: 
• สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการสํารวจและแลกเปลี่ยนข้อมูล

ในระดับภมูิภาค และความรู้การประมวลผลภาพจากดาวเทียม 
โดยเฉพาะระบบประมวลอัตโนมัต ิ

• เชื่อมโยงเครือข่ายงานวิจยักับสาขาอื่น ๆ  

• ทก 
• วท  
• ศธ 
• กษ 
• ทส 



ปัญหาและอุปสรรค -การคาดการณ์สภาพอากาศระยะยาว 

เทคโนโลยีย่อย ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.3 แบบจําลองสภาพอากาศ
ระดับโลก 
(AOGCM)  

การเงิน:  
• ข้อมูลนําเข้าแบบจําลองมีค่าใช้จ่าย  
ศักยภาพ: 
• หน่วยงานวิจัยด้านสภาพอากาศขาดเครื่องมือ ฐานความรู้ และ

บุคคลากร 

การเงิน:  
• ยกเว้นค่าใช้จ่าย 
ศักยภาพ: 
• ร่วมมือกับหน่วยงานที่ปรึกษาด้าน AOGCM 
• ส่งเสริม/สร้างบุคลากรและงานวิจยัด้าน AOGCM 
• เชื่อมโยงเครือข่ายงานวิจยัจากต่างประเทศ 

ทก 
วท 
ศธ 
กษ 
ทส 

2.4 แบบจําลองเพิ่มความ
ละเอียดของ  
ผลลัพธ์ (Downscaling)  

การเงิน:  
• ไม่มี  
ศักยภาพ: 
• หน่วยงานวิจัยด้านสภาพอากาศขาดเครื่องมือ ฐานความรู้ และ

บุคคลากร 
• ขาดทักษะในการตีความผลลัพธ์และการสื่อสารไปสูผู่้รับ 

การเงิน:  
- ไม่ม ี
ศักยภาพ: 
- 

ทก 
วท 
ศธ 

2.5 คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง 
และระบบเครือข่าย  

การเงิน:  
• อุปกรณ์มรีาคาสูง  
ศักยภาพ: 
• ขาดความรู้ในการกําหนดขนาดของเครื่องคํานวณที่เหมาะสม 
• ขาดความรู้ในการเซ็ทอุปกรณ์และเครือข่ายให้ทํางานเตม็

ประสิทธิภาพ  

การเงิน:  
- ส่วนลด 
ศักยภาพ: 
• พัฒนาองค์ความรู้ด้านคลัสเตอร์ และกรดิคอมพิวเตอร์ 

scalability สร้างเครือข่ายวิจัยและพัฒนาต่อยอด 

ทก 
ศธ 

 



เทคโนโลยีที่ 3 ระบบตรวจจับและตดิตามภัยน้ําท่วม ดินถลม่ 

แผนผังเทคโนโลยี – 3 -  ระบบตรวจจับและติดตามภัยน้ําท่วม ดินถล่ม 

เทคโนโลยีย่อย คําอธิบาย 
ความต้องการ 

เพื่อการพัฒนา/ต่อยอด 
สิ่งจําเป็นต่อ 

การนําเทคโนโลยีไปใช้ 
สถานะ/ 

การเข้าถึง 
3.1 เครื่องมือตรวจวัดภาคสนาม
และระบบส่งข้อมลูแบบอัตโนมัติ 
Real-time Observation 

- สถานีตรวจวัดระดับน้ํา, ปริมาณฝน, 
ความชื้นในดิน 

- หุ่นยนต์เครื่องบิน,เรือสํารวจ 
- ระบบส่งข้อมลูแบบอัตโนมัติ สามารถ

กําหนดความถี่ในการส่งตามระดับ
ความเสีย่งในการเกิดภัย 

-หัววัดต้นแบบที่มีประสิทธิภาพ 
-ความรู้ในการวิเคราะห์/ตรวจสอบข้อมูล 
-ระบบรับ-ส่งข้อมูลที่เสถียร 
-ระบบดาวเทียมสื่อสารสํารอง แบบเป็น 
inter operable 

-ความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ที่จะ
นําไปใช้งาน 
-การบํารุงรักษา และเจ้าหน้าที่ดูแล
สถานี 

พัฒนาพร้อมใช้ /จํากัด 
และมีหลายมาตรฐาน 

3.2 แบบจําลองน้ําท่า  แบบจําลอง
พยากรณ์อากาศ 

-แบบจําลองคาดการณ์ปริมาณฝนและ
ประเมินปริมาณน้ําท่าของแตล่ะพื้นที่เพื่อ
ประเมินสถานการณ์ และบรหิารจัดการ 

-แบ่งเป็นพื้นที่ย่อย เพื่อจัดการได ้
-ระบุตําแหน่งและระดับความรุนแรงได ้
-ทํางานอัตโนมัติได้เมื่อมีข้อมูลใหม่ 
-การปรับ/อัพเดทแบบจําลองให้เป็นปัจจุบัน 

-ต้องมีข้อมูลกายภาพ และ
อุตุนิยมวิทยาที่ละเอียดเพียงพอ 
-บุคคลากรที่มคีวามเชี่ยวชาญ 

พัฒนาพร้อมใช้ /เข้าถึงได ้

3.3 ระบบวิเคราะห์/ประมวลผล
อัตโนมัติ  
Event Detection and 
Projection 

-ระบบวิเคราะห์ภาพและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่
ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย 

- การกําหนดแหล่งข้อมูล/มาตรฐาน
รูปภาพที่ต้องการนํามาวิเคราะห์ 
- องค์ความรู้เชิงโปรแกรมในการวิเคราะห์

และประมวลผลภาพแบบอัตโนมัต ิ
- ความรู้ในการวิเคราะห์/ตีความ/

ตรวจสอบข้อมลู 

-ระบบฐานข้อมูล 
-ความสมบูรณ/์ครบถ้วนของข้อมลูจาก
แหล่งข้อมูล 

เริ่มพัฒนา/ไมม่ ี

3.4 ติดตามภยัด้วยภาพถ่ายจาก
ดาวเทียม  
Real-time Satellite Monitoring 

-ภาพถ่ายทางอากาศ/ภาพถ่ายจาก
ดาวเทียมติดตามพื้นที่น้ําท่วมแบบ
ทันท่วงที 
-จําแนกประเภทการใช้ที่ดินและสิง่ปกคลุม
ดินแบบอัตโนมตั ิ

-ระบบดาวเทียม และการรับภาพจาก
ดาวเทียมที่มีประสิทธิภาพ 
-องค์ความรู้เชิงโปรแกรมในการวิเคราะห์
และประมวลผลภาพแบบอัตโนมัต ิ

-ฐานข้อมูลจัดเก็บประวัติภาพ 
(Archive) 
-ความรู้และเครื่องมือด้านเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ 
-ความรู้ในการวิเคราะห์/ตคีวาม/
ตรวจสอบข้อมลู 

เริ่มพัฒนา/ไมม่ ี



แผนผังเทคโนโลยี – 3 -  ระบบตรวจจับและติดตามภัยน้ําท่วม ดินถล่ม 

เทคโนโลยีย่อย คําอธิบาย 
ความต้องการ 

เพื่อการพัฒนา/ต่อยอด 
สิ่งจําเป็นต่อ 

การนําเทคโนโลยีไปใช้ 
สถานะ/ 

การเข้าถึง 
3.5 ระบบเชื่อมโยงข้อมูล และ
ศูนย์กลางคลังข้อมลู 

-มีระบบเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
-ศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน และกระจายข้อมูลกลับไปสู่
หน่วยงาน 

-ระบบเครือข่ายที่เสถียร 
-มาตรฐานข้อมลู 
-ระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ รองรับ
ข้อมูล/และการเข้าถึงข้อมูลในปรมิาณมาก 

-ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
-ความถูกต้อง/เชื่อถือได้ของข้อมูล 
-อัพเดทข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 

กําลังพัฒนา/จํากัด 

3.6 ระบบสนับสนุนการตดัสินใจ 
DSS 

- ระบบแสดงผลข้อมลูเชิงวิเคราะห์ ออก
รายงานเชิงพื้นที่ ตาราง สถิต ิ

-รูปแบบการแสดงผล/รายงานที่เหมาะสม
ต่อผู้บริหารและผูป้ฏิบัติงาน 

-มีข้อมูลพร้อมใช้ที่ผ่านการวิเคราะห์/
ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จากข้อ 
3.1-3.5 

พัฒนาพร้อมใช้/จํากัด 

3.7 ระบบสั่งการตามลาํดับขั้น และ
ตรวจสอบสถานะการปฏิบัติงาน 
(Work flow management 
system) 

-ระบบสั่งการแบบทันท่วงที โดยสามารถ
รองรับการทํางานบนอุปกรณ์แบบเคลื่อนที่
ได ้
-สามารถปรับเปลี่ยนลําดับขั้นการสั่งการที่
ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ได ้

-กระบวนการแจ้งเตือนภัยที่มลีําดบัชัดเจน 
-มีระบบสนับสนุนจากข้อ 3.6 

-ทดสอบการทํางานในสถานการณจ์ริง 
-ความรู้ความเข้าใจการทํางานของ
ระบบในระดับบรหิารสั่งการ 

ไม่ม/ีไม่ม ี

 

  ปัญหาและอุปสรรค -ระบบตรวจจับและติดตามภัยน้ําท่วม และดินถลม่ 
เทคโนโลยีย่อย ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 



  ปัญหาและอุปสรรค -ระบบตรวจจับและติดตามภัยน้ําท่วม และดินถลม่ 
เทคโนโลยีย่อย ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.1 เครื่องมือตรวจวัดภาคสนามและ
ระบบส่งข้อมลูแบบอัตโนมัติ Real-time 
Observation 

การเงิน:  
• อุปกรณ์สาํรวจแบบเฉพาะทางมีราคาสูง, ลงทุนกับสถานี

ตรวจวัดใหม่แต่ไม่เน้นการบํารุงรักษา  
ศักยภาพ: 
• ขาดการควบคุมมาตรฐานเครื่องมอื การติดตั้ง และการ

จัดเก็บข้อมลู และส่งเสริมงานวิจัยในประเทศที่ราคาถูก
กว่า 

• ขาดการแลกเปลีย่นและใช้ข้อมูลรว่มกัน  
• ขาดวิธีการตรวจสอบ/กรองข้อมูล 

การเงิน:  
• วางแผนงบประมาณเพื่อบํารุงรักษาอุปกรณ์ และ

ส่งเสริมอุปกรณ์/งานวิจัยที่พัฒนาและผลิตใน
ประเทศ  

ศักยภาพ: 
• พัฒนาการใช้ข้อมูลและการแลกเปลี่ยน รวมถึง

ผลการวิจัย ให้เข้าถึงได้ง่ายและไมม่ีค่าใช้จ่าย  
• พัฒนาระบบตรวจสอบ/กรองข้อมลู 

กษ 
ทส 
ทก 
วท  

3.2 แบบจําลองน้ําท่า แบบจําลอง
พยากรณ์อากาศระยะสั้น  

การเงิน:  
• บางแบบจําลองมีค่าใช้จ่ายเรื่องลิขสิทธิ์  
ศักยภาพ: 
• ขาดการต่อยอดงานวิจัย และการเชื่อมต่อกับแบบจําลอง

อื่น และนําไปสู่ระดับ ปฏิบัติการ 
• ขาดการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  

การเงิน:  
ศักยภาพ: 

กษ 
ทส 
วท 
ศธ  
ทก 
มท 



  ปัญหาและอุปสรรค -ระบบตรวจจับและติดตามภัยน้ําท่วม และดินถลม่ 
เทคโนโลยีย่อย ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.3 ระบบวิเคราะห์/ประมวลผลอัตโนมัติ  
Event Detection and Projection 

การเงิน:  
ศักยภาพ: 
• ขาดการเก็บข้อมลูที่มีมาตรฐาน/ระบบจัดเก็บข้อมลู

ย้อนหลัง และการวิเคราะห์เพื่อหาเกณฑ์ตรวจจับ  
• ไม่มีความชํานาญในการบูรณาการเทคนิค และ ประมวล

ข้อมูลต่างๆ ร่วมกันเพื่อตรวจจับภยั 

การเงิน:  
ศักยภาพ: 
• กําหนดมาตรฐานข้อมลูร่วมกัน มกีระบวนการ

จัดเก็บข้อมลูที่เหมาะสม 
• ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ดูแลข้อมลูให้มคีวามรู้ความ

เข้าใจที่สอดคล้องกัน เพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่
ถูกต้อง 

• พัฒนาบุคลากรภาครัฐสายงานการพัฒนาโปรแกรม
ทางคณิตศาสตร์ และศึกษาวิจยัอย่างจริงจัง 

• ส่งเสริมการทํางานวิจยัร่วมกับหน่วยงานต่างชาติ/
เอกชน 

กษ 
วท 
ศธ 

3.4 ติดตามภยัด้วยภาพถ่ายจากดาวเทียม 
Real-time Satellite Monitoring 

การเงิน:  
• ค่าใช้จ่ายสูง 
• ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์/

งานวิจัยพัฒนาเฉพาะด้านที่ใช้ต้นทุนสูง  
ศักยภาพ: 
• ขาดความชํานาญในการประมวลภาพแบบอัตโนมตัิ กับ

ข้อมูลขนาดใหญ ่
• ขาดบุคลากรและเครือข่ายงานวิจยั 

การเงิน:  
• -  
ศักยภาพ: 
• ส่งเสริมการทํางานวิจยัร่วมกับหน่วยงานต่างชาติ/

เอกชน เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและประหยัด
ค่าใช้จ่าย 

• พัฒนาบุคลากรภาครัฐสายงานการพัฒนาโปรแกรม
ทางคณิตศาสตร/์GIS และศึกษาวิจัยอย่างจริงจัง 

ทก. 
วท 
ศธ 



  ปัญหาและอุปสรรค -ระบบตรวจจับและติดตามภัยน้ําท่วม และดินถลม่ 
เทคโนโลยีย่อย ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.5 ระบบเชื่อมโยงข้อมูล และศูนย์กลาง
คลังข้อมูล  

การเงิน:  
• -  
ศักยภาพ: 
• ขาดความชํานาญในการบริหารระบบเชื่อมโยงและเรียกใช้

ข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงได้ง่าย 

การเงิน:  
-  
ศักยภาพ: 
• มีนโยบาย/ข้อตกลงที่ชัดเจนจากระดับผู้บริหารของ

บ้านเมือง เพื่อทําความเข้าใจในการเป็นเจ้าของข้อมูล
ร่วมกัน และมีการแชร์ข้อมลูกัน 
• กําหนดมาตรฐานข้อมลูร่วมกัน มกีระบวนการจัดเก็บ

ข้อมูลที่เหมาะสม 
• ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ดูแลข้อมลูให้มคีวามรู้ความเข้าใจที่

สอดคล้องกัน เพื่อการจัดเก็บข้อมลูที่ถูกต้อง 

 ทก 

3.6 ระบบสนับสนุนการตดัสินใจ DSS การเงิน:  
• ไม่ม ี
ศักยภาพ: 
• ขาดระบบวิเคราะห์สถานการณ์อัตโนมัตเิพื่อสนับสนุนการ

สั่งการอย่างมีประสิทธิภาพ 

การเงิน:  
• ไม่ม ี
ศักยภาพ: 
• กําหนดหน้าที่ด้านการเตือนภัยอย่างชัดเจน เห็นความ

เชื่อมโยงการทํางานระหว่างหน่วยงาน 
• รวบรวมความต้องการและจัดทําตน้แบบระบบที่

สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน 

มท 
กษ 
ทส 
ทก 



  ปัญหาและอุปสรรค -ระบบตรวจจับและติดตามภัยน้ําท่วม และดินถลม่ 
เทคโนโลยีย่อย ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.7 ระบบสั่งการตามลาํดับขั้น และ
ตรวจสอบสถานะ การปฏิบัติงาน(Work 
flow management system) 

การเงิน:  
• ค่าลิขสิทธิ์ของระบบสั่งการเพื่อจัดการภัย  
ศักยภาพ: 
• ยังไม่มีประสบการณ์ในการใช้งานระบบในรูปแบบดังกล่าว 

การเงิน:  
• ยกเว้นค่าลิขสิทธิ์  
ศักยภาพ: 
• มีการกําหนดหน้าที่ด้านการเตือนภัยอย่างชัดเจน 

เห็นความเชื่อมโยงการทํางานระหว่างหน่วยงาน 
• ให้ความรู้ความเข้าใจการทํางานของระบบต่อ

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อจัดลําดับขั้นตอนการ
สั่งการที่มีประสิทธิภาพ 

มท 
กษ 
ทก 
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